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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 1 ir 5 

dalimis ir 53 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. 

įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 

(toliau – Taisyklės) 24.1 papunkčiu, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 

„Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo”, (toliau – Planas) II skyriaus lentelės 385-388 

punktais ir atsižvelgdamas į VĮ Ignalinos atominės elektrinės (įmonės kodas 255450080) 2015 m. 

sausio 19 d. prašymą Nr. S-358 (17.2): 

1. N u s t a č i a u, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2015 m. sausio 19 d. prašymu 

Nr. S-358 (17.2) prašo skirti radijo dažnius (kanalus) iš 22,0-23,55 GHz radijo dažnių juostos 

radiorelinei linijai naudoti. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Plano II skyriaus lentelės 385-388 punktais, 

fiksuotosios tarnybos radijo ryšio stotims leidimų skaičius nėra ribojamas. Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Taisyklių 24.1 papunkčiu, priima 

sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu Plane nėra nuspręsta apriboti išduodamų leidimų 

skaičiaus. 

3. S k i r i u  VĮ Ignalinos atominei elektrinei du 3,5 MHz pločio radijo dažnius (kanalus), 

kurių vidurio dažniai 22,1235 GHz ir 23,1315 GHz, radiorelinei linijai (IAE pastatas 185 – IAE 

pastatas 87/1). 

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 3 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų): 

 4.1. naudojimo paskirtis – fiksuotosios tarnybos radiorelinei linijai; 

4.2. naudojimo terminas – iki 2020 m. vasario 28 d.; 

4.3. naudojimas neturi kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms 

bei kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams. 
5. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis: 
5.1. parengti VĮ Ignalinos atominei elektrinei radijo dažnių (kanalų), nurodytų šio įsakymo 3 

punkte, naudojimo sąlygas;  
5.2. išduoti leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus šio įsakymo 3 punkte. 
6. N u r o d a u: 
6.1. išsiųsti šį įsakymą VĮ Ignalinos atominei elektrinei per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo 

priėmimo dienos; 
6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje. 
7. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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